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เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการของนโยบายการใชพื้นที่ถนนเพื่อสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอดีขอเสียของรูปแบบกิจกรรมสาธารณะที่เกิดบนถนนในแงนโยบาย
และการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการและนโยบายในการใชถนนเพื่อกิจกรรมสาธารณะ

วิธีดําเนินการศึกษา
1.

การศึกษากรณีตัวอยาง

2.

การทบทวนวรรณกรรม

3.

การสังเกตการณภาคสนามในพื้นที่กิจกรรมจริง

4.

5.

การวิเคราะหนโยบาย (Policy Analysis) เชิงประจักษ (Empirical approach) จากขอเท็จจริงที่มี
อยู โดยการพรรณนา/อธิบาย
การประเมินโครงการ แบบ SWOT Analysis1 เพื่ออธิบายคุณคาและคานิยม (value) ของโครงการ
นโยบายจากกรณีตัวอยางที่นําสูการปฏิบัติแลว

คําจํากัดความที่เกี่ยวของ

SWOT Analysis เปนรูปแบบการประเมินโครงการ/นโยบาย ประกอบดวยการนําเสนอ จุดแข็ง (Strength), จุดออน (Weakness), โอกาสดี
(Opportunity), ลางไมดี (Threat)
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จากคําจํากัดความในภาษาอังกฤษ คําวา “ถนน” มีความหมายโดยทั่วไปแยกเปน 2 คํา ไดแก road และ
street โดยจากการศึกษานี้เนนใหความสําคัญกับความหมายของถนน “ในเชิงสังคม” จึงหากจะตองเรียกขาน
ถนนเปนภาษาอังกฤษแลว จะใชคําวา street เนื่องจากความหมายของ street และ road แตกตางกันดังนี้
(คัดจาก WordNet ® 1.6, © 1997 Princeton University)
street n
1.
a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined with buildings; "they
walked the streets of the small town"; "he lives on Nassau Street“
2.
the part of a thoroughfare between the sidewalks; the part of the thoroughfare
on which vehicles travel; "Be careful crossing the street“
3.
the streets of a city viewed as a depressed environment in which there is
poverty and crime and prostitution and dereliction; "she tried to keep her children off
the street“
4.
(informal) a situation offering opportunities; "he worked both sides of the
street"; "cooperation is a two-way street“
5.
people living or working on the same street; "the whole street protested the
absence of street lights"
road n
1.

an open way (generally public) for travel or transportation [syn: route]

2.

a way or means to achieve something; "the road to fame"

ถนน (road และ street) จากความหมายขางตนจะเห็นไดวา ถนน (road) จะมีความหมายสื่อไปทางประโยชน
ใชสอยเพื่อการสัญจร หรือเพื่อใหสิ่งตางๆไดเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง แตคําวา ถนน (Street) มีความหมาย
เกี่ยวโยงไปสูวิถีชีวิต เมือง และสังคมสิ่งแวดลอมรอบขางดวย หากจะเจตนาใชคําใหเหมาะสมในภาษาไทย “วิถี”
หรือ “(เสน)ทาง” ดูจะสื่อไดเหมาะสมกวาในความหมายของสังคมและการใชชีวิต กวาคําวา “ถนน”
สาธารณะ (public, public space, public place, public sphere, public realm, public activities,
publicness) สวนคําวาสาธารณะ เปนอีกคําหนึ่งที่หากจะตีความใหเห็นความหมายอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จะพบวามี
ความสัมพันธกับแนวคิดและทฤษฎีในหลากสาขาวิชา เชน ในเชิงรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มีการนําคําวา
“นโยบาย” มารวมกับ “สาธารณะ” ซึ่งแปลโดยตรงมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา Public Policy อันมีหลาย
ความหมาย ที่เปนที่ยอมรับกันมากที่สุดก็เปนความหมายที่ Dye (1992) กลาวไววาหมายถึง กิจของรัฐ/รัฐ
วิสาหกิจ ที่เลือกที่จะทําหรือไมทํา เปนทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจําวัน หรือเฉพาะโอกาส กิจกรรมนั้นๆเกี่ยวของ
กับประชาชนคนหมูมากซึ่งเปนสมาชิกของสังคม มีผลตอการพัฒนาประเทศ สวนในศาสตรของทางสื่อสารมวลชน
และนิเทศศาสตรก็กลาวถึงการประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับมวลชนและสาธารณะ (Public Relation) ในทาง
สังคมศาสตรมีการกลาวถึง สาธารณะ ในแงสังคมไว โดยมีพัฒนาการมานาน และเปนสวนหนึ่งของรูปแบบสังคม
และการปกครองแบบประชาธิปไตยในปจจุบัน
Public (adj) เกี่ยวกับสาธารณชน/สังคมสวนรวม, ซึ่งกระทํา/แสดงออกเพื่อสังคมสวนรวม, ที่เปดแกสาธารณชน, เกี่ยวกับการ
บริการชุมชน/ของชาติ (n) สาธารณชน ชุมชน รัฐ ชาติ, กลุมคนที่มีความสนใจรวมกัน
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ที่เดนชัดเปนเปนในแงทางดานการสื่อสาร แนวคิดของ Habermas (1989) นักทฤษฎีทางสังคมศาสตร
ชาวเยอรมัน เกี่ยวกับ “พื้นที่สาธารณะ” (Public sphere) ไดถูกกลาวไววาเปนที่รวมของปจเจกบุคคลจากที่
ตางๆกัน มาเพื่อรวมวงสนทนาโตเถียงในเรื่องที่มีความรูสึกรวมกัน ในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 เริ่มมีกลุมคนฐานะ
ระดับกลางเพิ่มขึ้น มีการกอตั้งพื้นที่สาธารณะมากขึ้น เชน รานกาแฟ รานเสริมสวย สโมสร สมาคม ชมรมตางๆ ซึ่ง
สถานที่เหลานี้จึงเปนแหลงใหผูคนมารวมสนทนาเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่อง ความสวยความงาม สังคม เพื่อนบาน
จนกระทั่งการเมืองการปกครอง ซึ่ง Habermas ถือวาพื้นที่สาธารณะเปนสื่อกลางแหงการประสานความสัมพันธ
ของรัฐกับประชาชน และเปนการตอตานระบบศักดินา ลักษณะดังกลาวนี้ Habermas ถือวาไมไดมีลักษณะที่เกี่ยว
เนื่องจากตลาดในสมัยกรีกโบราณ (agora) แตอยางใดเนื่องจากพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นไดทั่วๆไปและเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วกัน พื้นที่สาธารณะในแนวคิดนี้เปนตนกําเนิดแนวความคิดในรุนใหมๆ ทางดานสื่อสารมวลชนและนิเทศ
ศาสตรในเวลาตอมา
ฉันทัส (2542) กลาวสรุปไววา ในปจจุบันเมืองเปน “พื้นที่แบบอารยะ” ภายในเมืองจะมีหอการคา ตาม
ถนนสายตางๆ มีการจัดแบงพื้นที่กันปกครองดูแลรักษา และมีพื้นที่สาธารณะ (Public space) เชน ลานคนเมือง
เพื่อสงเสริมความเปนประชาคม
สวนชาวอังกฤษเรียกรานเหลาที่เปนที่พบปะกันวา Pub ซึ่งคํานี้เปนคํายอมาจาก Public-house นั่นเอง
Public space ในความหมายของ Moudon (1991) คือที่สําหรับผูคนมาพบปะกัน เพื่อรับอากาศ

แสงแดด เพื่อใหความชุมชื่นมีชีวิตชีวาของเมือง (irrigate the city) สวน (Kevin Lynch (1981) และ J.
B. Jackson (1984) เนนถึงความเปนสาธารณะวาเปนโครงรางของการพัฒนาวัฒนธรรมมวลชนใหงอกงาม ซึ่ง
ทั้งนักออกแบบชุมชนเมืองและภูมิสถาปนิกมักจะใชลําดับความเปนสาธารณะในการระบุลักษณะพื้นที่ โดยขยาย
ความหมายแคจากกายภาพสูสวนที่เปนพฤติกรรมในเชิงมนุษยศาสตรมากขึ้น
ปญหาการวิจัยและการวิเคราะห
การศึกษานี้มีสมมุติฐานวา ถนนสามารถเปนไดมากกวาชองทางสําหรับการสัญจร กลาวคือสามารถใชเปน
ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมสังคมของกลุมประชาชนที่หลากหลาย ปญหาและขอบกพรองหลักของถนน
โดยเนนทั้งทางดานกายภาพของตัวถนนและผลทางจิตวิทยาตอผูใชถนน คือการที่ถนนใชไดเพียงบางกิจกรรม หรือ
ใชโดยกลุมคนเพียงสวนนอย การศึกษานี้จึงวิเคราะหปญหาการวิจัยเปน 4 ประเด็นดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1. ใครเปนเจาของพื้นที่ถนน?
ณ จุดนี้ การที่จะวินิจฉัยวาใครเปนเจาของพื้นที่ถนนนั้น ยังไมสามารถชี้เฉพาะเจาะจงไปได แตอยางไรก็
ตามความเปนสาธารณะยอมจะปฏิเสธไมไดวา เนนความเสมอภาค เทาเทียม และความเปนมวลชนอันมีความเปนตัว
ตนของตนที่หลากหลาย ไมใชเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีความเหมือนหรือคลายกันในดานตางๆ
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•

ถนนเหลานี้จริงๆแลวสรางมาเพื่อใคร?

•

ใครคือผูมีสิทธิในการครอบครอง ดูแล และกรรมสิทธิ์?

•

ใครใชถนนเหลานี้?

•

ถนนเหลานี้มีความเปนสาธารณะแลวหรือ?

ประเด็นที่ 2. ปญหาที่เกิดขึ้นบนถนนสาธารณะ
ในทางกฎหมายถนนมักมีการครอบครองโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตในแงการจัดการถนนมีความ
เปนสาธารณประโยชน อาจมีการควบคุม การบริหารจัดการ บํารุงรักษา โดยอีกหนวยงานหนึ่ง และเนื่องจากถนนมี
สวนเกี่ยวของในมิติตางๆ หลายมิติดังกลาวมาแลว ทําใหถนนเปนสถานที่ที่กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย ไมยิ่ง
หยอนไปกวาประโยชนที่ไดจากมัน โดยสรุปถนนมีโอกาสที่กอใหเกิดปญหาไดในประเด็นตอไปนี้
4

การที่ยวดยานพาหนะครอบครองถนนเปนหลัก แมวายวดยานและผูโดยสาร/ขับขี่ยวดยานจะ
เปนเพียงสมาชิกสวนหนึ่งของสังคมเทานั้น Moudon (1991) กลาวไวในสวนบทนําของหนังสือ
Public Streets for Public Use – Morningside Edition วาการใชรถยนตมีความสัมพันธ

2.1.

กับรูปแบบ โครงสราง และการบริการของเมืองเปนอยางมาก Moudon อางถึง Newman และ
Kenworthy (1989) วาเมืองที่มีอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา เมืองนั้นจะกระชับและสามารถที่จะ
เดินทางไปมาโดยไมตองใชรถยนต ซึ่งเปนขอแตกตางที่เห็นไดชัดตางจากเมืองใหญในสหรัฐอเมริกา
การที่มวลชนขาดความรูสึกเปนเจาของ เนื่องจากมีขอกําหนดมากมายจากหนวยงานที่กํากับดูแล
อีกทั้งมีการกลาวอางจากสมาชิกบางสวนของสังคมที่มีอํานาจตอรองสูง ที่จะใชพื้นที่นั้น ไมวาจะเปน
รถยนต คิวมอเตอรไซด แมคาหาบเรแผงลอย อาคารรานคาบานเรือนสองฝงของถนน ซึ่งหากกลุมใด
ครอบครองพื้นที่ถนนหรือเขตทางสวนใดไดสมาชิกอีกสวนที่เหลือจะขาดความรูสึกเปนเจาของกลาย
เปนผูมาเยือนในทันที อีกทั้งในสวนผูบริหารและกําหนดนโยบายในระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด
จนถึงระดับชาติในหนวยงานตางๆ อาจมีการกําหนดนโยบายสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิเหนือ
พื้นที่ถนน เชนการกําหนดบัสเลน การกําหนดพื้นที่อนุญาต/หามตั้งหาบเรแผงลอย บริเวณจอดรถแบบ
เก็บคาบริการหรือมีกําหนดเวลา เปนตน หากกลาวถึงประเด็นความรูสึกเปนเจาของในเชิงจิตวิทยาและ
พฤติกรรม ยังเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมบนถนนดวย โดยทฤษฎีแลวไมวาบุคคลใดไมควร
ถูกแยกออกจากกิจกรรมสาธารณะทั้งสิ้น โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาสในสังคม เชน เด็ก คนพิการ
และคนชรา ถนนในหลายๆสวนของกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ตองหามของกลุมคนเหลานี้ และพวก
เขาเองก็ไมรูสึกวาถนนเปนที่ที่เขามีสิทธิที่จะใชไดอยางปลอดภัย

2.2.

ถนนเปนเวทีและฉากของความขัดแยง ในการใชพื้นที่ถนนเกี่ยวของกับหนวยงานและบุคคล
หลายกลุม ความสับสนของอํานาจ ความเปนเจาของสับสนและเหลื่อมล้ํากัน ตัวอยางเปนคูกรณีตอคู
กรณี เชน ผูเดินทางดวยกันเอง, ผูเดินทางกับรานคา, หนวยงานและเจาหนาที่รัฐกับราษฎร, วิศวกร
จราจรกับนักออกแบบชุมชน, นักออกแบบชุมชนกับผูติดตั้งบิลบอรดโฆษณา, แผงลอยกับคนจอดรถ,
แมคาหาบเรกับเทศกิจ, หาบเรแผงลอยกับคนเดินเทา, คนขับรถกับตํารวจจราจร, คนขับมอเตอรไซด
กับรถบรรทุก, ฯลฯ

2.3.

ถนนสื่อความหมายในแงที่เปนสวนที่ขาดระเบียบของเมือง เชน ที่พบเห็นในสื่อตางๆ เชน คน
ขอทานขางถนน, แกงขางถนน, การเดินขบวนประทวงปดถนน, อุบัติเหตุ และวิบัติภัยขนาดใหญบน
ทองถนน ถึงแมนบางทีจากสื่อจะมีแงมุมที่ดีของถนนปนอยูบาง เชน การจัดพาเรดบุปผาชาติ แตก็เปน
สวนนอย

2.4.

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อันเกิดจากการใชถนนที่ไมเหมาะสม อันกอใหเกิดทัศนอุจาดแกหนา
ตาและความสวยงามของเมือง, ปญหาสิ่งแวดลอม, ปญหาสุขอนามัย,ความไมเปนระเบียบ โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมที่สงผลตอปญหานี้มากมาย เชน ตลาดและรานคาแผงลอยที่ระบายน้ํา
เสียและขยะสูพื้นที่ทางเทา เปนตน

2.5.

ประเด็นที่ 3. การแบงประเภท/รูปแบบของถนนเพื่อสาธารณะ (กรณีตัวอยางในตางประเทศ)
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แนวคิดในการจัดการถนนเพื่อกิจกรรมสาธารณะมีการพัฒนามาเปนระยะ นับตั้งแตราวป คศ. 1970 เปนตน
มา หากพิ จ ารณาจากแนวความคิ ด “สาธารณชนผู ค รอบครองถนนของพวกเขา ” (public reclaim their
streets) ของ Moudon, Anne Vernez (1987) ไดมีการนําเสนอกรณีตัวอยาง การจัดการกับถนนสาธารณะ
จากประเทศตางๆ ซึ่งสามารถนํามาจัดแยกออกเปนประเภทยอยๆ ตามลักษณะของการใชพื้นที่เพื่อสาธารณะ ดังพอ
สรุปไดเปนกรณีๆ ดังตอไปนี้
o การคืนถนนแกคนเดินเทา (Pedestrianization) - เปนแนวคิดที่เปนที่นิยมมากที่สุดในการออกแบบปรับ
การใชพื้นที่ถนนในหลายๆเมืองใหญ ริเริ่มโดยนักวางแผนกายภาพจากฝงอเมริกา เชน ถนน 16 ในนครเดน
เวอร แนวความคิดนี้ยกเลิกการใชยวดยานอยางสิ้นเชิง และเปลี่ยนเปนการใชถนนเพื่อเปนทางเดินเทาขนาด
ใหญ รองรับการสัญจรใจกลางเมือง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อลดมลพิษอันเกิดจากรถยนต และสรร
สรางแวดลอมของยานพานิชกรรมกลางเมือง ที่มีภูมิทัศนสวยงามรื่นรมย
o ถนนมวลชน (Democratic street) – เปนศูนยกลางของชีวิตชีวาของสาธารณชน ที่สามารถเขาถึงได
โดยทุกชนชั้น ทุกรูปแบบการเขาถึง เปนจํานวนมากๆ ไมวาจะเปนการเดินเทา ขนสงมวลชน หรือพาหนะ
สวนตัว
o ถนนนาเดิน (Livable/Sociable street) – เปนกระแสความเคลื่อนไหวหนึ่งในการออกแบบและการ
จั ด การพื้ น ที่ ถ นน ที่ อ ยู ใ นกลุ ม ของแนวคิ ด “ความน า อยู ” (livability) หรื อ “ความเป น มิ ต ร”
(Sociability) (Levine 1984) แนวความคิด นี้มุงเนน ความสําคัญของสภาพแวดลอมของถนนในแง
ชีวิตความเปนอยูของเมือง นอกจากนี้ยังเนนถึงความปลอดภัย การปฏิสัมพันธของผูคน อยางเชน ถนนหลัก
ของเมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน
o ถนนสายบันเทิง (Center of dinning and entertainment) – เปนแนวทางที่ตองการเสริมกิจกรรม
บันเทิงและรานอาหารยามเย็น เพื่อเปนการทําใหเมืองหลังจากเวลาทําการมีความมีชีวิตชีวาขึ้น เปนอีกหนึ่ง
ความพยายามที่จะแกปญหาเรื่องความเปนระเบียบของเมือง “จนเกินไป” จากแนวคิดการวางแยกโซนใน
ผังเมืองในยุคป คศ. 1980 ตัวอยางเชน ที่ประเทศสิงคโปรมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ถนนเลียบแมน้ําบริเวณ
ยาน Boat และ Clarke Quays
o แนวคิดลดความอลังการ (“De-Haussmannization” concept) - ลดความสําคัญของยวดยาน ความ
ยิ่งใหญของแนวแกนถนน หรือแนวแกนอนุสาวรีย
o วูน เนฟ (“Woonerven”) เป น แนวคิ ด ของชาวดั ท ช ในราวช ว งป คริส ตศกราช 1970 (พุ ท ธศั ก ราช
2513) วา Woonerf มีความหมายถึงถนนที่มีชีวิตชีวา หรือ สนามหนาบานที่มีชีวิตชีวา สวนใหญเปน

ถนนในยานพักอาศัย ที่ซึ่งยวดยานและการจราจรจําเปนตองลดความเร็วลง และใหสิทธิแกคนเดินเทาเปน
ประการสําคัญ หากถนนในรูปแบบนี้ตั้งอยูในยานการคา เรียกวา วิงคเลอฟ (“Winkelerf ”)
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Strengths
จุดแข็ง
เนนกลุมคนเดินเทา

Weaknesses
จุดดอย
ไมมีการสัญจรโดยยาน
พาหนะอื่นในพื้นที่

ถนนมวลชน
Democratic street

เนนกลุมคนเดินเทา ผูใชขน
สงมวลชน และกลุมคน
หลากหลาย

ไมเนนการสัญจรโดย
ยวดยานอื่น

ถนนนาเดิน
Livable/Sociable
street

สภาพแวดลอมที่ดี มีคุณคา
ดานสุนทรียสูง

ถนนสายบันเทิง Center
of Dinning &
Entertainment

กิจกรรมที่สนุกสนานรื่น
รมย

ไมเนนการสัญจรโดย
ยวดยานอื่น ทําใหเกิดการลง
ทุนสูงดานการตกแตงภูมิ
ทัศน
สับสนวุนวาย อาจกอใหเกิด
การรบกวนกันและกัน

แนวคิดลดความอลังการ
DeHaussmannization

รับรูไดงายขึ้น เปนกันเอง
ขึ้น

วูนเนฟ / วิงคเลอฟ
Woonerven/
Winkelerf

ลดความเร็วของยวดยาน
และทําใหเกิดกิจกรรม
สาธารณะมากขึ้น

การคืนถนนแกคนเดินเทา
Pedestrianization

Opportunities
โอกาส (ดี)
เปดโอกาสใหมีงานเทศกาล
บนทองถนน
(Street
fairs)และการคาขายบน
ทางเทา
เปดโอกาสใหมีงานเทศกาล
บนทองถนนแบบชั่วคราว
ทําใหเกิดการสรางพื้นที่
สวนหยอม พื้นที่สาธารณะ
ที่สวยงามของเมือง

Threats
ลาง(ไมดี)
ตองการแผนในการจัดระบบ
การจราจรทางรถยนตที่มี
ประสิทธิภาพ
ตองการแผนรองรับในการ
ออกแบบระบบสัญจรที่สับ
สน พลุกพลานในชวงกิจ
กรรม
ตองการระบบการสัญจรที่
เปนระบบรองรับคนจํานวน
มากได

ทําใหเมืองมีชีวิตชีวา

ตองการการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอดเวลา

ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองใน
การลงทุนกอสรางสูง

อาจทําใหเกิดการกอสราง
โครงสรางขนาดใหญใตดิน

ตองการการวางแผนที่ซับ
ซอนและอาจเกิดปญหาการ
เขาถึง

การสัญจรเคลื่อนตัวไปอยาง
ชาๆ

ทําใหเกิดการผสมผสานของ
การสัญจรหลากรูปแบบ ทั้ง
รถและคนเดินเทา

ทําใหเกิดจุดตัดที่อันตราย
ของคนและรถ
และเกิด
ความสับสนเรื่องทิศทาง

ตารางแสดงขอสรุปการวิเคราะหขอดีขอเสีย แบบ SWOT Analysis ของประเภทถนนแบบตางๆ

ประเด็นที่ 4. ปญหาหลักของถนนในพื้นที่กรณีศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
การสุ ม เลื อ กพื้ น ที่ /โครงการตั ว อย า งเพื่ อ ศึ ก ษาทิ ศ ทางของนโยบายการใช พื้ น ที่ ถ นนเพื่ อ สาธารณะใน
กรุงเทพมหานครนั้น เนื่องจากการศึกษาวิจัยอยูในชวงที่มีการสนับสนุนนโยบาย “ถนนคนเดิน” ในหลายๆพื้นที่
ประกอบกับขอมูลในอดีตที่ผูศึกษาสนใจรวมในกิจกรรมและเก็บขอมูลจากเอกสาร/สื่อตางๆ เพื่อใชเปนตัวแทนใน
การอธิบายลักษณะรวมและลักษณะพิเศษของนโยบายจัดการถนนในกรุงเทพมหานคร แยกเปนรายถนนดังตอไปนี้
o ถนนราชดําเนิน สิริลักษณ 2(2545) เลาถึงประวัติความเปนมาของถนนราชดําเนินไววา เปนโครงการใน
พระราชดําริ ที่สําคัญที่รัชกาลที่ 5 โปรดใหสรางขึ้น โดยมีพระราชประสงค ที่จะสรางถนนเชื่อมเสนทาง
ระหวาง พระบรมมหาราชวัง และพระราชวัง ดุสิต พรอมทั้งพระราชวัง สราญรมย โดยการสรางถนนสายนี้
พระองค โปรดใหสรางถนนขนาดกวางแลว สรางสถานที่ราชการสําคัญๆ ขึ้นมาทั้ง 2 ฟากถนน โดยสรางมา
จากแนวคิดเดียวกันกับ Queen`s Walk ในยาน Green Park ในกรุง ลอนดอน ซึ่งตรงกับความหมาย
ตามพระราชดําริ ที่ใหสรางคือ ทางที่กษัตริยเดิน นั่นเอง ถนนสายนี้เปนถนนเสนยาวที่สุดในสมัยนั้นกินเนื้อ
ที่ถึง 2 เขต คือเขตพระนครและเขตดุสิต และแบงเสนทางเปน 3 ชวงคือชวง ถนนราชดําเนินนอก คือ เนื้อที่
จากพระบรมรูป ทรงม า ถึ ง สะพานผ านฟ าลี ลาศ, ราชดํ าเนิ น กลาง คือ ช วงจากสะพานผ านฟ าลีล าศ ถึ ง
สะพานผานพิภพลีลา ทองสนามหลวง, ราชดําเนินใน คือ สะพานผานพิภพลีลา จรด ศาลเจาพอหลักเมือง
ถนนหนาพระลาน ถนนหลวงสายนี้ใชเวลาสรางตั้งแตป พ.ศ.2442 จนแลวเสร็จในป พ.ศ.2446 เปนถนนที่
ชาวไทยภูมิใจวาเปน Avenue แหงแรก และแหงเดียวของไทย

2

สิริลักษณ จินตนะดิลกกุล http://leisure.mweb.co.th/walk/OldTown_6196.html
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ประวัติความเปนมาของถนนราชดําเนินมีมานาน แตความโดดเดนของถนนราชดําเนินที่ปฏิเสธไมไดสวน
หนึ่ ง คื อ ความเป น ถนนสายประชาธิ ป ไตยและการเมื อ ง นอกเหนื อ จากการเป น ที่ ตั้ ง ของอนุ ส าวรี ย
ประชาธิปไตย (สรางเสร็จเมื่อ 24 มิถุนายน 2483- สิริลักษณ, 25453)และ อนุสาวรียนี้ ก็ไดเปนที่ศูนยรวมผู
ชุมนุม เรียกรองและเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเมื่อครั้ง ตุลามหาวิปโยค(14 ตค.) ในป 2514 และ 6 ตค. ป
2519 รวมทั้ง พฤษภาทมิฬในป 2535 ลักษณะการเปนศูนยรวมของผูเรียกรองในยุคตางๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความเปนสัญลักษณของอนุสาวรีย ตําแหนงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (และการเมือง) ศูนยกลางใน
เหตุการณเดือนตุลาคม และที่ตั้งใกลรัฐสภาในศูนยกลางในชวงเหตุการณพฤษภาคม ในปจจุบันไดมีการกอ
สรางอนุสรณสถานเดือนตุลาฯ บริเวณสี่แยกคอกวัว เปนอีกหนึ่งในรูปแบบสัญลักษณของการตอสูในแนว
ทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
นอกจากนี้ถนนราชดําเนินยังมีลักษณะในแงของเมืองตามแนวความคิดดั้งเดิมที่จะเปน Avenue ของ
ไทยเทียบได กับ Champs Elysees ในนครปารีส ขนาบดวยสถาปต ยกรรมคลาสสิ ค มุ งตรงไปยังภู มิ
สัญลักษณ (Landmark) ที่สําคัญตั้งแตสนามหลวง, อนุสาวรียประชาธิปไตย, แยกผานฟา, ลานพระบรม
รูปทรงมา กิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นบนถนนราชดําเนินมีทั้งกิจกรรมทั้งทางการ มี(หมาย)กําหนดการ, กิจ
กรรมชั่วคราว เชนเดินพาเรด ริ้วขบวน, และกิจกรรมเฉพาะกิจตามเทศกาลมากมาย
ในวันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2545 มีการจัดงานเฉลิมฉลอง 220 ปกรุงรัตนโกสินทร ดวยการจัดเดิน
ขบวนพาเรด รถบุปผชาติตลอดแนวถนนราชดําเนิน และในสวนของ กทม. มีการจัดสรางพญานาคสูง 8
เมตร พนน้ําพระพุทธมนตของเกจิอาจารยจากวัดดังทั่วประเทศ 541 วัด และมีการจัดประดับตกแตงถนน
ราชดําเนินดวยน้ําพุประกอบดนตรี ใน Theme อลังการแหงน้ําที่เปนสวนหนึ่งของโครงการกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเทศกาลมหาสงกรานตเกาะรัตนโกสินทร “เย็นทั่วหลามหาสงกรานต” ซึ่งจัดโดยททท. โดยให
บริษัท เจ เอส แอล ดําเนินการจัดการในสวนถนนราชดําเนิน เจิมศักดิ์ (2545)4 ไดกลาววิจารณกิจกรรมนี้
ในสวนของการใชน้ําพุเปน “จุดขาย” ดวยการ “ทําลาย” ความหมายที่แทจริงของประเพณีสงกรานตลง
อยางสิ้นเชิง เขากลาววาสงกรานตแบบ “คิดใหม ทําใหม” ที่ ททท. จัดฉากขึ้นโดยใชงบประมาณ 30 ลาน
บาท นี้สะทอนถึงความสัมพันธแบบ “สาดเสียเทเสีย” ไมมีที่มาที่ไป และอางวาสํานักขาวตางประเทศได
เผยแพรขาวนี้ออกไปทั่วโลกแลว เปนการบิดเบือนและทําลายแกนสารของประเพณี นอกจากนี้ ททท. ยังมี
การประเมินวาจะมีทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติมารวมงานประมาณ 1 ลานคน คาดวาเปนชาวตางชาติ
ราว 35% จะมีเงินใชจายหมุนเวียนกวา 1.1 ลานทั่วประเทศ เทียบกับงบลงทุนทั้งสิ้น 60 ลานบาท5 และมี
เงินหมุนเวียนหลังจากงานอีก 5000-6000 ลานบาท6
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สิริลักษณ จินตนะดิลกกุล http://leisure.mweb.co.th/walk/OldTown_672.html
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รศ. ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง สมาชิกวุฒิสภา เขียนคอลัมน “ททท.ทําสงกรานตไทยใหเปนดิสนียแลนด” ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน วันศุกรที่ 19 เมษายน 2545 หนา 6
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มติชน วันจันทรที่ 8 เมษายน 2545
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เดลินิวส วันจันทรที่ 8 เมษายน 2545
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ในสวนผูดูแลพื้นที่คือ กทม. โดยปลัดกรุงเทพมหานคร (ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ) กลาววาจากการจัด
งานถนนวัฒนธรรมมีการรองเรียนถึงความไมเปนระเบียบ เนื่องจากผูจัดงานปลอยใหมีคนเขามาขายของ
จํานวนมาก บางรายอางวาเปนสินคาชุมชน ซึ่งผิดจากขอตกลงที่มีไวกอนการจัดงาน ทําให กทม. ตองรับ
ภาระในการทําความสะอาดอยางหนักและถูกตําหนิเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณเดือดรอน โดย
แสดงความคิดเห็นวาการปดถนนจัดงานของหนวยงานตางๆ ควรคํานึงถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะการปด
ถนนเปนระยะยาวๆ7 ซึ่งตรงกับที่เรืองชัย (2545)8 แสดงความเห็นจากงานเดียวกันนี้วา การปดถนนระยะ
ยาวเชนนี้ตองทําตามวัตถุประสงคที่สมควร คืนคืนถนนใหคนเดินเทาบาง ขณะเดียวกันอยาเอาเรื่องการคามา
เปนตัวกําหนดและควรปลอยไปตามธรรมชาติ อีกทั้งควรคํานึงถึงการเดินรถไวดวยแมนจะเปนวันอาทิตยก็
ตาม เพราะกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดเปนชั่วโมง
o ถนนพระอาทิตย งานถนนคนเดินของประชาคมบางลําพู ประจําป 42 เปนตัวอยางของความรวมมือของชุม
ชนบางลําพูบนถนนพระอาทิตย กับภาครัฐ ในกรณี นี้คือกรุงเทพมหานคร การจัดงานประกอบดวย “กิจ
กรรมชุมชน” ฉันทัส (2542) กลาววางานนี้เปนตัวอยางของการริเริ่มใหชาวชุมชนทุกคนรูสึกถึงการมี
สวนรวมเปนเจาของงาน เปนตัวอยางของการที่ผูรวมงานเปนผูรวมแสดง มีสวนรวมในการสนทนาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน กิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นในคราวนั้นเกิดจากชุมชนโดยแทจริงไดแก
การจัดทัวรชุมชนและชมตนลําพูตนสุดทายโดยชาวชุมชน, การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลปที่มีตนกําเนิด
จากศิลปนทองถิ่น , นอกจากนี้เปดโอกาสใหผูรวมเขาชม รวมกิจกรรมตางๆ เชน ทําขนมไทย, เลนหมากรุก
ไทย, เลนดนตรี หรืออาจนําเครื่องดนตรีมารวมเลนดวยอยางเปนกันเอง, การแสดงละครใบ (คนหนาขาว) ที่
ทั้งคนเลนและคนชมสามารถมีปฏิสัมพันธกันไดอยางดี
ในยุคถนนคนเดินเฟองฟู ในชวงป 2544-45 นี้มีการจัดถนนคนเดินอีกครั้งที่ถนนพระอาทิตย แตครั้งนี้
พื้นที่กินอาณาบริเวณตอเนื่องออกไปจนถึงบริเวณสนามหลวง ถนนพระจันทร ถนนราชดําเนิน ลานมหา
เจษฎาบดินทร ถนนขาวสาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย และยานสามแพรง ในชื่อ Theme ที่ยิ่งใหญ งานเทศกาล
มหาสงกรานตกรุงเทพมหานคร “เย็นทั่วหลามหาสงกรานต” เนนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวมากขึ้น
บรรยากาศของถนนพระอาทิตยก็เปลี่ยนไป อึกทึกมากขึ้น แลวกําหนดเรียกขานเปนพื้นที่ของเวทีการแสดง
ตางๆ ความเปนกิจกรรมชุมชนถูกเปลี่ยนไป ผูชมเปนผูชมอยางเดียว ไมใชผูรวมแสดงอีกตอไป และที่ขาด
ไมไดคือรานขายของ ประเภทตางๆ นานาเชื้อชาติ
ทุกวันอาทิตย ตั้งแต 31 มีนาคม ถึง 28 เมษายน โดยเฉพาะในวันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2545 เวลา ตั้ง
แต 6 โมงเชาถึง 3 ทุม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ภายใต
การกํากับ ดูแลของรัฐมนตรีช วย ดร.สิริกร มณี ริน ทร) กรุงเทพมหานคร การท องเที่ยวแหงประเทศไทย

7

เดลินิวส วันพุธที่ 3 เมษายน 2545
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เรืองชัย ทรัพยนิรันดร คอลัมน ถนนอีกสาย หนา 6 มติชน วันศุกรที่ 5 เมษายน 2545
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สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร” มีสโลแกนวา “ยอน
อดีตถนนคนเดิน เพลิดเพลินชมโบราณสถาน อลังการงานศิลป ถิ่นอาหารอรอย ยอนรอยวิถีเกา เรื่องเลาวิถี
ชน คนรัตนโกสินทร” บนเสนทางถนนมหาราช เลียบแมน้ํา ไปจนถึงยานบางลําพู มีกิจกรรมตางๆ ไมวาจะ
เป น ทํ าบุ ญ ตั ก บาตรถวายเป น พระราชกุศ ล เนื่ อ งในวโรกาสคล ายวั น ราชาภิ เษกสมรส ครบ 52 ป , งาน
จําหนายสินคาของดีโรงเรียน วัด เวียง วังและชุมชน, นวดแผนโบราณจากวัดโพธิ์, สาธิตและชิมขนมไทย,
วาด ปน ฝนกับชาวศิลปากร, ถนนดนตรี และการแสดงทางวัฒนธรรม การละเลน กีฬาไทย มากมาย ตาม
แนวคิดวา “ปดถนนใหคนเดิน เพลิดเพลินเรื่องราว แพรวพราวกิจกรรมการแสดง” โดยสรุปวาเปนกิจ
กรรมที่มีความยิ่งใหญ ในแงเปนการใชแหลงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ และเปนการรวมมือ
ของหลายฝายหลายหนวยงาน
o ถนนสีลม งานเจ็ดมหัศจรรย เปนโครงการปดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และสงเสริมการทอง

เที่ยว" โดยเสนทางหลักใจกลางเมืองถูกเลือกใหเปนถนนนํารองในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีสํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ หรือ สพช.เปนเจาของโครงการ การปดถนนสีลม ตั้งแตชวงแยกศาลา
แดงจนถึงแยกนราธิวาสราชนคริน ทรระยะทาง 800 เมตร ให เป น ถนนคนเดิ น ทุ กวัน อาทิ ตย ตั้งแต เวลา
12.00-24.00 น. เริ่มจากวันที่ 18 พฤศจิกายน ตอเนื่องทุกสัปดาหจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
7 ครั้ง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม "7 มหัศจรรยที่สีลม" ทุกสัปดาห โดยมี Theme ยอยประจํา 7 สัปดาหคือ
วันที่ 18 พ.ย. – เปดโลกสีเขียว (Green Life Green Silom) เปนการแขงขันแรลลี่จักรยานประเภททีมครอบครัว
วันที่ 25 พ.ย. – พลังกายพลังใจ (Healthy Silom) เปนการรวมตัวกันของผูชื่นชอบการออก กําลังกายดวยศิลปะรําไท
เกก ที่จะมีจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตรมารวมงาน มีการสาธิตศิลปะการรายรําประเภทตางๆ
วันที่ 2 ธ.ค. - ถนนสายดนตรี (The Melody of Silom) เปนการรวมทําใหสีลมเปนถนนดนตรีโดยวงดนตรีนานา
ประเภท และรวมเฉลิมฉลองวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการขับรองเพลงพระราช
นิพนธมา รวมกันสรางสถิติบรรเลงไมหยุด อยางตอเนื่องตั้งแตเที่ยงวันยันเที่ยงคืน
วันที่ 9 ธ.ค. – เสนสายลีลา (The Art of Silom) เปนการรวมตัวกันของศิลปนทั้งอาชีพและ สมัครเลน รวมทั้ง
ประชาชนศิลปนเดินถนนรวมกันสรางงาน ศิลปะภาพเขียนที่มีความยาวที่สุดในประวัติศาสตร
วันที่ 16 ธ.ค. – ของฝากจากใจ (Gift & Give) เทศกาลของขวัญปใหมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีการเปดดื่มฟรี
(Happy hour) ใหกับผูมาเที่ยวงาน เพื่อใหไดชิมเครื่องดื่มหลากหลายชนิดทุกตนชั่วโมงตลอดวัน และมีของขวัญจาก
ทุกภูมิภาคมาจํา หนายที่งาน
วันที่ 23 ธ.ค. – สีสรรเหมันต (Silom Festival) เปนการยอนบรรยากาศหนาหนาวในอดีตใหคน ไทยไดสัมผัสงาน
เตนรําบอลรูมที่จะมีการสรางสถิติฟลอรยาวที่สุดในประเทศไทย มีกิจกรรมลีลาศตลอดวัน
วันที่ 30 ธ.ค.และ 31 ธ.ค. – สุขสันตปใหม (Silom New Year) เปนเวลา 2 วันเต็ม ชื่นชมกับดอกไมนานาพันธุที่
ประดับตกแตงตลอดความยาวถนนสีลม มีกิจกรรม สงทายปเกาตอนรับปใหม และนับถอยหลังรวมกันเพื่อ ตอนรับปใหมใน
ชวงเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม

ที่มาของโครงการเกิดจากการที่ทีมงาน9ออกสํารวจความคิดเห็นประชาชนใน 5 พื้นที่ คือ ถนนสีลม ลาด
หญา เยาวราช บางลําพู และเกาะรัตนโกสินทร ไดขอสรุปวาถนนสีลมควรปดมากที่สุด เนื่องจากมีศักยภาพ

ทีมงานการศึกษาโครงการปดถนนเพื่อประหยัดพลังงานเสนอตอ สพช. นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย เหลาศิริหงษทอง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการจราจรและ
ขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ความพรอมและไดรับความเห็นดวยจากประชาคมชาวสีลม ซึ่งคาดวาจะสามารถชวยลดมลพิษทางอากาศ
และสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงานดวยการ ไมใชรถยนต แตหันมาใชระบบขนสงมวลชนแทน
สพช. และ สจร. ภายใตการกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พิทักษ อินทรวิทยนันท ไดใหบริษัท เจ เอส
แอล10 เปนผูจัดโครงการพิเศษ ชื่อวา โครงการ 7 มหัศจรรยที่สีลม (7 Wonders @ Silom Street)
(2544) มีสโลแกนวา “คืนชีวิตใหชุมชน คืนถนนใหคนเดิน” และ สพช. ยังไดทําการเปรียบเทียบการใช
รถยนตของประชาชน แตที่คาดวาจะไดรับมากกวานั้นคือประชาชนจะไดรับการปลูกฝงใหหันมาอนุรักษ
พลังงานอยางจริงจังและพยายามปรับพฤติกรรมของผูใชรถใหเคยชินกับการใชระบบขนสงมวลชน ผลจาก
การสํารวจโดย สจร. ภายหลังการโครงการปดถนนสีลมเพื่อประหยัดพลังงาน (จากการจัดที่ลุลวงมา 3 ครั้ง)
พบวาขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษที่ติดตั้ง ณ จุดตรวจวัดมลพิษ บริเวณหนาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ระบุ ว า ปริ ม าณฝุ น และก า ซคาร บ อนไดออกไซด ล ดลงถึ ง ร อ ยละ 50 นอกจากนี้ ท าง สจร. ยั ง กล า วว า
ประโยชนอีกกยางคือสภาพเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น โดยรานคาบางแหงเปดบริการเพิ่มในวันอาทิตย11
ตอมามีคําถามตามมาจาก อรพิน (2544)12 วา "การปดถนนเพื่อจัดกิจกรรม จะสงผลกระทบถึงสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนหรือไม ?" เพราะมีสถานที่สําคัญตั้งอยูหลายแหง รวมไปถึงการใชเสนทางเขา
ออกของผูปวยในโรงพยาบาลกรุง เทพคริสเตียน ประชาชนที่ใชรถประจําทางยังใหบริการเชนเดิมแตเลี่ยง
ไมผานถนนสีลม การปดถนนในวันอาทิตยมีรถยนตวิ่งผานถนนสีลมเปนจํานวนนอยอยูแลว (เฉลี่ย 1500
คัน)ตอชั่วโมง และเปนแทกซี่มากกวารถสวนบุคคล จึงคาดวาการปดถนนไมไดสงผลตอถึงการประหยัด
พลังงาน ประชาชนสามารถเขารวมกิจกรรมดวยการใชบริการรถแท็กซี่ หรือใชวิธีจอดรถตามสถานที่ที่จัดไว
ให เชน ศูนยประชุมไบเทค หรือศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้บางนา โดยมีรถรับสงไปยังสถานีรถไฟฟาออนนุช
นอกจากนี้ประชาชนที่ใชบริการรถไฟฟาดวยบัตร Sky Card ที่เดินออกจากสถานีรถไฟฟาศาลาแดง หรือ
สถานีชองนนทรี จะไดสวนลด 30% สวนเด็กอายุไมถึง 12 ปไมเสียคาบริการ
หลังจากจบโครงการ 7 มหัศจรรยแลว กทม. เตรียมใชงบประมาณ 26 ลาน จากสวนหนึ่งที่รัฐบาล จัด
สรร สําหรับการจัดงานปดถนนสีลมอยางเนื่องตลอดป 2545 (52 สัปดาห) โดยมีนโยบายเนนการมีสวน
รวมประชาชน ไมทําใหถนนสีลมแออัดเกินไป เพื่อใหประชาชนไดใชทางเดินไดโดยสะดวก13
การระดมสมอง ระดมความคิดจากกรณีของโครงการนี้ เปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวางในหลายๆ สื่อ
หลายวงการ ที่นาสนใจไดแก การสัมนา “เปดความคิด ปดถนน...คนเดิน” ที่จัด ณ คณะนิเทศศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย (14มีนาคม 2545) สรุปความคิดตางๆ ในมุมนักวิชาการวา การปดถนนเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการประชาสัมพันธใหคนตระหนักเรื่องกรใชพลังงาน มุงคืนชีวิตใหชุมชน แตอุปสรรคของงานคือ
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โดยมี คุณธิษณา เดือนดาว เปนหัวหนาโครงการ ตอมาไดรวมจัดโครงการ 10 มหัศจรรยลานนา (2545) ที่เชียงใหม
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เดลินิวส วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2544
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อรพิน เหตระกูล เดลินิวส วันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2544
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เดลินิวส วันอังคารที่ 15 มกราคม 2545
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การจัดระเบียบและการเปลี่ยนความคิดเกาๆของผูคนและผูคาขาย ทําใหงานปดถนนคนเดินเปนการขายสิน
คาเปนสวนใหญ จนละเลยวัตถุประสงคหลักและความพอดี
o ถนนขาวสาร ประวัติความเปนมาถนนนี้ คือ สรางขึ้นในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว ในป พ.ศ. 2435 ซึ่งเปนชวงเวลา แหงการสรางทางคมนาคม เพื่อขยายการเติบโตของ ประเทศ ในยุคลา
อาณานิคม สรางขึ้น ตั้งแตชวงทายถนนจักรพงษ หนาวัดชนะสงคราม จรดตนถนนตะนาว นั้น เปนพื้นที่ที่
กรมโยธาธิการเห็นวาควรจะตัดเปนถนนสายยอยผานมาติดถนนราชดําเนิน ทางเจากรมฯ จึงไดทรงกราบ
บังคมทูลรัชกาลที่ 5 ใหตัดตรอกขาวสาร แลวสรางสะพานขามคลองมาบรรจบกับถนนเฟองนคร ในหลวง
รัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ใหคงชื่อของถนนตัดใหมเปนชื่อ “ถนนขาวสาร” ตามเดิม ปจจุบันถนนขาวสาร ได
กลายเปนยานชุมชน ของบรรดาชาวตางชาติ แบบสะพายกระเปาเที่ยว (Back-packers) เพราะยานนี้ เปน
แหลงของหองพักราคาประหยัด ที่มีอาหารนานาชาติราคาถูก จําหนายสําหรับชาวตางชาติที่ตองการเที่ยว
อยางประหยัดดวย (สิริลักษณ14 , 2545) อีกทั้งสินคาสองขางทางเทาที่จําหนายสามารถตอรองราคาได
กิจกรรมที่สําคัญบนถนนขาวสารไดแกงานเทศกาลสงกรานตของทุกๆป ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจนเปน
ประเพณีปฏิบัติมาทุกป ในชวงนี้ถนนขาวสารจะกลายเปนสนามรบที่เหลาทหารจะตอสูกันอยางเอาเปนเอา
ตายกับปนฉีดน้ํา กระบอกหรือทอพีวีซีพนน้ํา แปงดินสอพอง ผูคนทั้งชาวไทยและตางประเทศตางมารวมตัว
กันหนาแนนกวายานอื่นๆ ในกรุงเทพฯ จนกอใหเกิดปญหาการเคลื่อนตัวของการจราจร ตํารวจและเจาหนา
ที่จะต องออกปฏิ บั ติห น าที่ เข มแข็ งกวาวัน อื่น ๆ และหลังจากนั้ น เจาหน าที่ เทศกิจ และพนั กงานทํ าความ
สะอาดของ กทม. ก็จะมารับภาระทําความสะอาดตอไป
o ยานถนนเยาวราช ตั้งอยูในเขตสัมพันธวงศ เปนชุมชนชาวจีนที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งประวัติ
ศาสตรบันทึกไววาเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดเกลาใหยายชุมชนคนจีน
จากพื้นที่ตั้งนครและพระบรมมหาราชวัง ไปอยูที่บริเวณสําเพ็ง และจนกระทั่งสมัย รัชกาลที่ 4 มีการลงนาม
สัญญาบาวริ่งทําใหมีการคาขายกับตางประเทศมากขึ้น ที่จุดนี้จึงเปนยานธุรกิจแหงแรกในกรุงเทพฯ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 มีการตัดถนนหลายสายในยานนี้ เริ่มตั้งแตถนนเจริญกรุง (2405) , สําเพ็ง (ถนนวาณิช 1) ,ถนน
ราชวงศ ,ถนนอนุวงศ ,ถนนทรงวาด และถนนเยาวราช ในป พศ. 2434 เปนถนนที่สําคัญและมีบทบาทตอ
คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมาจนปจจุบัน ในดานความเชื่อและซินแสจีน เห็นวาถนนเยาวราชมีลักษณะถูก
ตองตามหลักทําเลมังกรทอง (หลงตี้ หรือเหลงตี่) ทุกประการ ตลอดแนวถนนที่คดโคงไปมาดังตัวมังกรเปน
ที่ตั้งของรานทองกวา 100 ราน มีสวนหัวเปนสวนบริเวณวงเวียนโอเดียน สวนทองเปนรานอาหาร และสวน
แพนหางเปนเวิ้งนครเกษมที่เปนยานขายปมน้ํา เปรียบดังหางที่โบกแหวกน้ํา
งานตรุษจีนไชนาทาวนเยาวราช 2545 ทาง ททท. จัดขึ้น มีการปดถนนเยาวราช 2 วัน ระหวาง 12-13
กุมภาพันธ มีกิจกรรมหลักๆ ถึง 10 กิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการเยาวราชยอนยุค 110 ป ที่ซุมประตู
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สิริลักษณ จินตนะดิลกกุล http://leisure.mweb.co.th/walk/OldTown_6415.html

12

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ บริเวณวงเวียนโอเดียน, การจัดกิจกรรม “รวมพลังมังกรทอง” เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีดวยการขึงผารูปมังกรยาว 700 เมตร และแจกกระดาษเกร็ดมังกรทองใหผูรวมงานเขียนชื่อที่
อยู (มี การสงชิงรางวัล บ านและที่ ดิน มูลคา 3 ลานบาท), การออกรานแสดงทองรูป พรรณ ในเนื้อ หาวา
“ถนนสายทองคํา”, การจัด “ถนนสายอาหาร”, การแสดงอุปรากรจีน, หนังกลางแปลง และกิจกรรมชงชา
แบบจีน15 งานนี้จัดโดย ททท. รวมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ปดถนนตั้งแตแยกวงเวียนโอเดียนถึงสี่
แยกราชวงศ
o ยานสามแพรง พรรษธร16 อธิบายความเปนมาของยานนี้ไวดังนี้ คําวาสามแพรง ประกอบดวยแพรงสรรพ
ศาสตร ซึ่งไดชื่อมาจากพระนามของกรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจ ตนราชสกุล “ทองแถบ”, แพรงนรา มา
จากพระนามของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ตนราชสกุล “วรวรรณ” และ แพรง
ภูธร จากพระนามของพระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นภูธเรศ ดํารงศักดิ์ ตนราชสกุล “ทวีวงศ” ในอดีตชุมชน
แหงนี้เปนที่อยูอาศัยของขุนนาง คหบดี และเปนยานการคา ตอมาเกิดไฟไหมขึ้น ทําใหสภาพเปลี่ยนแปลง
ไปกลายเป น ร า นค า และตึ ก แถว พรรษธรอ า งถึ ง อาจารย จิ ร าภา วรเสี ย งสุ ข อาจารย ค ณะสั ง คมวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนึ่งในผูผลักดันใหเกิดกิจกรรมฟนฟูชุมชนขึ้น เมื่อ 6 ป กอน โดยเริ่มจากการวาง
แผนโครงการ จัดตั้งสหกรณ เมืองใหชุมชนดูแลผลประโยชนของสวนรวม ทําใหคนในชุมชนไดเห็นถึง
ประโยชนสวนรวม สิ่งที่เปนสาธารณะ และประโยชนของการรักษาศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และวิถี
ชีวิตดั้งเดิม ดวยการจัดใหมีกิจกรรมของชาวชุมชนมาเปนระยะตั้งแตนั้นมา
กิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนเนนเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชุมชน และอาหารอรอยดั้งเดิม มีการจัด
โรงละครหุนกระบอก การแสดงดนตรีไทย รถคนลากและสามลอถีบพาชมตามมุมตางๆของพื้นที่ การแตง
กายยอนยุคกลับสูราวสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตน
o กิจกรรมมหัศจรรยวันดอกไม (1-2 กันยายน 2544) บริเวณสะพานพุทธฯ ปากคลองตลาดและถนนตรี
เพชร มีการตกแตงบริเวณเปน “พรมดอกไมลาดพระบาท” (ขนาด 74 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย) เปน
จุดดึงดูดความสนใจของงาน หนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 1 และ “เสาดอกไม” ลักษณะเปนเสา
กลม 2 แทง แสดงถึงความเปนปกแผนของราชวงศจักรี และกรุงรัตนโกสินทร มีกิจกรรมตางๆ คือ การเดี่ยว
ดนตรีแจซ, การจัดแสดงผลงานศิลปของนักศึกษาเพาะชางและสถานศึกษาอื่นๆในพื้นที่, การสาธิตการจัด
ดอกไมโดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยเสาวภา, กิจกรรมการสาธิตหัตถกรรมตางๆ, การจําหนายไมดอก
ไมประดับ, การประกวดรถโฟลคและเวสปาตกแตงดวยดอกไม, กิจกรรมจําลองงานวัดโบราณ, ละครและ
การละเลนพื้นบาน, การบริการถายภาพดิจิตอล, ฯลฯ
o กิจกรรมถนนสายไม (Wood Street) นันทวัน (2544) ไดอธิบายความเปนมาของถนนสายไมวา ถนน
สายไม ก็คือ ซอยประชานฤมิตร (ซอยประชาราษฎร 24) ซึ่งเปนซอยเชื่อมระหวางถนนประชาราษฎร สาย
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เดลินิวศ วันอังคารที่ 13 กุมมภาพันธ 2545
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พรรษธร เกษสุคนธ มติชชประชาชื่น หนังสือพิมพมติชนรายวัน ประจําวันเสารที่ 13 เมษายน 2545 หนา 13 หัวเรื่อง เที่ยวงาน สามแพรง อิ่มตา-อิ่มทอง
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1 กับ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ความยาว 1,100 เมตร แตกอนที่นี่เปนแหลงที่มีดินดี จึงเปนบานเรือนของ

ชาวสวน มีสวนสม ทุเรียน ขนุน มังคุด เปนตน และเคยมีรานขายขาวหลามรสอรอยขึ้นชื่อลือชา จนเกิดเปน
ซอยเล็กขางใน ชื่อซอยขาวหลาม แตปจจุบันก็ไมมีขาวหลามขายแลว เนื่องจากที่ตั้งอยูไมไกลจากแมน้ํา
เจาพระยา ซึ่งเปนที่ลําเลียงไมมาจากภาคเหนือ มาขึ้นที่ทาน้ําวัดบางโพ ยานนี้จึงเต็มไปดวยรานคาที่เกี่ยวกับ
ไม ตั้งแตอุตสาหกรรมแปรรูปไม รานอุปกรณไม ของที่ทําจากไม และเปนแหลงรวมชางไม (สวนใหญมา
จากอยุธยา) ซอยนี้ไดเจริญขึ้นเรื่อยๆ มีคนตางถิ่นและมีชาวจีน ชาวญวน ยายเขามาอยู กลายเปนถิ่นคาขาย ผู
ที่ยายเขามาไดนําความรูดานการทําเครื่องเรือนและของตกแตงจากไมมาดวย รานคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปจจุบัน
มีประมาณ 200 ราน จนกลายเปนแหลงรวมเครื่องเรือน ของตกแตงแหลงใหญ ซึ่งเปนที่รูจักกันดี เขตบาง
ซื่อจึงไดจัดงานประจําป สงเสริมแหลงไมดังกลาวใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น
เทศกาลนี้จัดขึ้นบริเวณซอยเล็กๆ ที่เปนยานขายผลิตภัณฑจากไม และเฟอรนิเจอรยานบางโพธิ์ เรียกวา
ซอยประชานฤมิตรนั่นเอง ไดมีการริเริ่มในสมัยผูวา ดร. พิจิต รัตกุล ไดจัดใหมีขึ้นเปนครั้งที่ 4 เมื่อวันที่
26-27 มกราคม 2545 โดยกลุมชาวบานในเขตบางซื่อและการรวมกลุมของประชาคมและรานผลิต/คาขาย
เฟอรนิเจอรจากไมในบริเวณ รวมกับเขตบางซื่อ มีการปดถนนทั้ง 2 วัน ระหวางเวลา 10:00-23:00 น.
รายละเอียดภายในงานมีการจําหนายสินคาเครื่องเรือน อุปกรณตกแตงบาน และงานแกะสลักไมตางๆ ใน
ราคาถูก, การจําหนายสินคาชวงเวลา " นาทีทอง " ,การประกวดแขงขันงานแกะสลักไม, การแสดงศิลปะ
วัฒนธรรมไทยของเยาวชน และนักเรียนในพื้นที่ เขตบางซื่อ, การแสดงดนตรี มหรสพตาง ๆ, การจําหนาย
อาหารจากรานอาหารที่มีชื่อเสียงของเขตบางซื่อ, การฝกอาชีพระยะสั้น 10 วิชาชีพ โดยสํานักงานพัฒนาชุม
ชน กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมจิตรกรวาดภาพเหมือน เปนตน
การวิเคราะหศักยภาพของการใชถนนเพื่อสาธารณะอยางแทจริง

ถนนราชดําเนิน
ถนนพระอาทิตย
ถนนสีลม
ถนนขาวสาร
ยานถนนเยาวราช
ยานสามแพรง
กิจกรรมมหัศจรรยวันดอกไม
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เนนดานการคาขาย การ
หารายได

เนนการทองเที่ยว กิจ
กรรม เทศกาล
ประเพณี

เนนชุมชน/ความรมมือ
ของประชาคม

เนนบรรยากาศ ความ
สวยงาม ความรื่นรมย

เนนกิจกรรมสาธารณะ

เนนกิจกรรมเดินเทา ลดการ
ใชยวดยาน (ประหยัดพลัง
งาน)

จากตัวอยางกิจกรรม/พื้นที่กรณีศึกษาทั้ง 8 แหงในกรุงเทพมหานครที่กลาวมาขางตนนั้น ทําใหสามารถ
วิเคราะหลักษณะของกิจกรรมและดรรชนีชี้ความเปนสาธารณะของพื้นที่ได แตละกรณีมีลักษณะจําเพาะที่โดดเดน
ในแงตางๆ ไมวาจะเปนทางดานวัฒนธรรม การสื่อความหมายดานสัญลักษณ ความเปนยานชุมชนที่มีประชาคมเขม
แข็ง ลักษณะเดนดานความบันเทิง/ธุรกิจ ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบแตละกรณีดังตอไปนี้
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# ไมเหมาะสม

กิจกรรมถนนสายไม

! ชั่วคราว

#
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""เหมาะสมมาก

!
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"คอนขางเหมาะสม

ผูที่เกี่ยวของ องคกร และบทบาท
ในการจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากถนนที่เปนเพียงเสนทางเพื่อการสัญจรทางรถใหเกิดประโยชน
ดานอื่นๆ แกคนหมูมากโดยเทาเทียมกันในแนวความคิดนี้ จําเปนตองมีบูรณาการการจัดการดานตางๆ เขาดวยกัน
ไมวาจะเปนดานการจราจร กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ ความปลอดภัย การวางแผนการใชพื้นที่สาธารณะ ใน
หลากมิติของการใชพื้นที่ถนนไมวาจะเปนสวนผิวจราจร (ตัวถนนเอง), ทางเทา, อาคารสองฝงถนน แมนกระทั่งใน
มิติที่ถูกซอนทับอยูของพื้นที่กิจกรรมชั่วคราวตางๆ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการจัดการการประสานงานกับผูเกี่ยว
ของและตัวแทนของสมาชิกผูดูแลและรับผิดชอบในดานตางๆนั้น อาจจะเปนในรูปกรรมการ หรือการขอความรวม
มืออยางเปนทางการ หรือการสรางจิตสํานึกรมกันในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อมุงสูเปาหมายรวมกันเพื่อที่จะใหถนน
มีความเปนสาธารณะมากที่สุด สงผลใหเกิดโอกาสหลากหลายในการใชพื้นที่ กอใหเกิดความพึงพอใจรวมกัน ไมมี
ใครไดใครเสีย (win-win) ไมวาจะเปนผูดอยโอกาสในดานใดของสังคม ทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม รัฐศาสตร และ
กายภาพ ทั้งนี้หากมีสวนใดที่บุคคลอาจสูญเสียไปพึงควรไดสิ่งอื่นที่มีคุณ คาเทาเทียมชดเชย (Compensation
and trading off) ในอีกแงหนึ่งเราควรพิจารณากรณีเหลานี้เปนกรณีๆไป เพื่อศึกษาความจริงและลักษณะของแต
ละกรณีในดานตางๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและชุมชน ดังตารางตอไปนี้
มิติ

ผูที่เกี่ยวของ (เดิม)

ถนน

ตํารวจ

คนเดินทาง

ทางเทา

เทศกิจ (กทม.)

คนเดินเทา

อาคารสองขางทาง

กทม.,กระทรวงมหาดไทย

ผูอาศัยบานเรือน,รานคา, หนวยงาน

(กิจกรรม)

สํานั กสวัส ดิก ารสั งคม (กทม.), ชุ ม ประชาคม
ชน,หนวยงาน (รัฐ,เอกชน), ททท.

ขอเสนอแนะ
- เน น บูรณาการ ในรูป แบบตั ว
แทนกลุ ม ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก กลุ ม
เพื่อชวยในการตัดสินใจ โดยให
ได ป ระโยชน รวมกั น ให ม ากที่
สุด
- ปลุ ก จิ ตสํ านึ ก ของการมี ส วน
รวม

บทสรุปและขอเสนอแนะ
การจัดการอันกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงนี้จะตองยึดอยูเสมอวา “รถยนตไมใชศัตรูหรือตัวที่กอใหเกิด
ปญหา” และ “การเปลี่ยนแปลงก็ไมใชมีวัตถุประสงคเพื่อจะลดจํานวนรถยนตลงไป” การดําเนินการการจัดการ
อาจจะกอใหเกิดการเผชิญหนากัน เนื่องจากความมุงหมายและความตองการของตัวแทนกลุมตางๆ ซึ่งชัดเจนบางไม
ชัดเจนบางไมตรงกัน แตควรมีการสรุปใหเปนเอกฉันท โดยมีความขัดแยงและกอใหเกิดปญหานอยที่สุดไมวาตอ
กลุมใด การจัดการควรดําเนินการดังตอไปนี้
1.

2.

พัฒนาคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากกลุมผูเกี่ยวของตางๆ เขารวมประชุมในการรับฟงความคิดเห็นและตัด
สินใจในทุกๆขั้นตอน
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาคมใหมากที่สุด
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3.

สรางแรงกระตุนในการมีรูสึกเปนสวนหนึ่งของสาธารณะและสรางสภาพแวดลอมเพื่อสวนรวมและตนเอง

4.

สงเสริมกิจกรรมชุมชน และการคาขายผลิตภัณฑที่เปนของยาน

5.

สงเสริมการรวมมือกันของภาครัฐและเอกชนในการลงทุนจัดกิจกรรมตางๆ

6.

บูรณาการการจัดการตางๆเขาดวยกัน ไมวาดานการจัดการจราจร การรักษาความสะอาด ความปลอดภัย
การออกแบบวางแผนกายภาพ การเสนอนโยบาย

ทายที่สุดดรรชนีที่สามารถชี้วัดเพื่อประเมินความสําเร็จของถนนในกรณีศึกษาสําหรับการศึกษาที่เกี่ยวของตอไป
สามารถแบงเปนหัวขอดังตารางตอไปนี้
ดรรชนี

คาตัวแปร/พารามิเตอร

จํานวนผูใช และความหลากหลาย

ระดับของความเปน “สาธารณะ”

ความเทาเทียมของกิจกรรมตางๆ การกระจายตัว

ระดับของความเทาเทียม สิทธิ เสรีภาพ (ประชาธิปไตย)

การเขาถึงโดยสมาชิกกลุมตางๆ

ระดับความยาก-งายของการเขาถึง และจํานวนการเขาถึง

การมีสวนรวม

จํานวนความหลากหลายของความคิดเห็นจากสมาชิกกลุมตางๆ

ความหมายเชิญสัญลักษณ เอกลักษณ

เกิดการแสดงเอกลักษณทางวัฒนธรรมชุมชนอยางชัดเจนเปนที่รับรูได

ความปลอดภัย (Safety/security)

โอกาสที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสีย จากการที่การจราจรพลุกพลาน หรือ
การรวมกลุมของคนจํานวนมาก

ความสะดวกสบาย

มีสวนบริการสาธารณะที่เหมาะสม เชน อาหาร สุขา รมเงา ที่นั่ง ฯลฯ

ความสวยงามรื่นรมยและสิ่งแวดลอมที่ดี

คุณภาพของสิ่งแวดลอม บรรยากาศ ทัศนียภาพ และภูมิทัศน

ความเหมาะสมดานงบประมาณและผลประโยชน

สงเสริมการลงทุน และจัดสรรผลประโยชนที่ไดอยางเหมาะสม ไมสูญเสีย

ความขัดแยง กับ ความรักสมัคคี

กอใหเกิดความรวมมือในระยะยาวอยางยั่งยืนตอไป

ดรรชนีชี้วัดคาตางๆเปนขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไปในดานการประเมินคุณคาของการคืน
ถนนใหสาธารณะ ซึ่งสามารถทําไดโดยวิธีการศึกษาตางๆ ในแตละดรรชนีจะมีความเหมาะสมตางๆ กันไป เชน การ
สังเกตการณ, การแสดงแผนที่พฤติกรรม (behavior mapping) , การนับจํานวนในภาคสนาม, การวิเคราะหทัศ
นคติ (attitude analysis) ไมวาโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ, การวิเคราะหผลกระทบดานตางๆ เปนตน
หมายเหตุ : ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ ผูพิจารณาบทความ (Peer Review) ทั้ง 2
ทาน คือ รองศาสตราจารย สุริชัย หวันแกว และ นายนิคม ไวยรัชพานิช ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม

บรรณานุกรม
ฉันทัส เพียรธรรม. “สถาปนาสถาบันเมือง : เมือง การเมือง ชุมชน และประชาสังคม”. กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน, 2542
นันทวัน หาญสมบู รณ. “โครงงาน “ถนนสายไม” โรงเรียนวัดสรอยทอง”. สกุ ลไทย ฉบับ ที่ 2417 ปที่ 47 ประจําวัน อังคารที่ 13
กุมภาพันธ 2544
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หนังสือพิมพรายวันเดลินิวส, มติชน ; รศ. ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง สมาชิกวุฒิสภา เขียนคอลัมน “ททท.ทําสงกรานตไทยใหเปนดิสนีย
แลนด” ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน วันศุกรที่ 19 เมษายน 2545 หนา 6
มติชน วันจันทรที่ 8 เมษายน 2545
เดลินิวส วันจันทรที่ 8 เมษายน 2545
เดลินิวส วันพุธที่ 3 เมษายน 2545
เรืองชัย ทรัพยนิรันดร คอลัมน ถนนอีกสาย หนา 6 มติชน วันศุกรที่ 5 เมษายน 2545
เดลินิวส วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2544
อรพิน เหตระกูล เดลินิวส วันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2544
เดลินิวส วันอังคารที่ 15 มกราคม 2545
เดลินิวส วันอังคารที่ 13 กุมมภาพันธ 2545
พรรษธร เกษสุคนธ มติชชประชาชื่น หนังสือพิมพมติชนรายวัน ประจําวันเสารที่ 13 เมษายน 2545 หนา 13 หัวเรื่อง เที่ยวงาน
สามแพรง อิ่มตา-อิ่มทอง
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